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1. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА № 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття співучасті, значення її об’єктивних і суб’єктивних ознак для 

кваліфікації злочинів. 

2. Правила кваліфікації виконавця (співвиконавця) злочину. 

3. Правила кваліфікації злочинних дій організатора. 

4. Правила кваліфікації злочинних дій підбурювача. 

5. Правила кваліфікації злочинних дій пособника. 

6. Кваліфікація дій співучасників злочину при ексцесі виконавця. 

7. Кваліфікація дій співучасників злочину при не доведенні злочину до кінця. 

8. Кваліфікація дій організаторів та учасників організованої групи та злочинної 

організації. 

9. Кваліфікація дій співучасників злочину при добровільній відмові від 

доведення злочину до кінця. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«співучасть у злочині», «кваліфікація діянь виконавця злочину», «кваліфікація дій 

організатора злочину», «кваліфікація дій підбурювача злочину», «кваліфікація 

діянь пособника злочину». 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : 

Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К. : 

Алерта, 2012. – 316 с. 

2. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Коваленка; за наук. ред.. О.М. Джужи та 

А.В. Савченка.- К.: Атака, 2011. – 648 с. 

3. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

4. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

5. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

6. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-

правових норм: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с. 

7. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: 

Атіка, 2004. – 188 с. 

8. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

9. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 

10. Алфьоров С.М., Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за 

погрози застосуванням фізичного насильства: Монографія. – Запоріжжя: ФОП 
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Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с. 

11. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: Монографія / Наук. 

ред. Музика А.А. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 180 с. 

12. Примаченко В.Ф. Причинение работниками милиции вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (по законодательству Украины) 

// Полиция и борьба с преступностью за рубежом. – Вып. 5. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2006. – С. 62-68. 

13. Саинчин А.С. Убийства по заказу: Монография. – Одесса: Юридична 

література, 2003. – 246 с. 

14. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти 

життя особи (вбивства). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 260 с.  

 

ТЕМА 12. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ОБСТАВИН, 

ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЙОГО ЗЛОЧИННІСТЬ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння, загальні 

положення про кваліфікацію діянь, вчинених за таких обставин.  

2. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, що виключають 

злочинність, передбачених Загальною частиною КК.  

3. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності обставин, що виключають його 

злочинність, передбачених Особливою частиною КК. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: обставини, 

які виключають злочинність діяння, необхідна оборона, крайня необхідність, 

фізичний та психічний примус, виправданий ризик, затримання особи, яка 

вчинила злочин, уявна оборона, перевищення меж необхідної оборони, 

перевищення меж крайньої необхідності. 

Рекомендована література до Теми 12:  

12. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : 

Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 4-те вид., перероб. – К. : 

Алерта, 2012. – 316 с. 

13. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Коваленка; за наук. ред.. О.М. Джужи та 

А.В. Савченка.- К.: Атака, 2011. – 648 с. 

14. Кваліфікація злочинів: Навч.посіб. / За ред.. О.О. Дудорова, Є.О. 

Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с. 

15. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 3-є. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. 

16. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. – 2-ге вид.,– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 

17. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-

правових норм: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с. 

18. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: 

Атіка, 2004. – 188 с. 
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19. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність осіб, 

які вчинили злочин у співучасті: Монографія. – Кременчук: Видавець «ПП 

Щербатих О.В.», 2009. – 280 с. 

20. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: 

Монографія. – Харків.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264 с. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 
глибокому знанні чинного кримінального законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного кримінального законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


